
 الفصل الدراسي األول        الصف الثالث االبتدائي 

 هـ4111اإلصدار السادس 

 ..........................................................معلم المادة : أ.  ....................................................اسم الطالب : 



 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    

 هـ 4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  





 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    

 هـ 4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 2/  42 - 2/  8األسبوع الثاني )         السطر اإلمالئي )اليومي( .................................................                اسم الطالب : 



 هـ4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 2/ 42 - 2/ 8( ) 2األسبوع )           تعزيز القراءة والكتابة          .................................................     اسم الطالب : 

 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    

 هـ 4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 2/  41 - 2/  41األسبوع الثالث )         السطر اإلمالئي )اليومي( .................................................                اسم الطالب : 



 هـ4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 2/ 41 - 2/ 41( ) 3األسبوع )           تعزيز القراءة والكتابة          .................................................     اسم الطالب : 

 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    

 هـ 4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 2/  22 - 2/  22األسبوع الرابع  )         السطر اإلمالئي )اليومي( .................................................                اسم الطالب : 



 هـ4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 2/ 22 - 2/ 22( ) 1األسبوع )            تعزيز القراءة والكتابة               .................................................     اسم الطالب : 

 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    

 هـ 4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 3/  3 - 2/  21األسبوع الخامس  )         السطر اإلمالئي )اليومي( .................................................                اسم الطالب : 



 هـ4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 3/ 3 - 2/ 21( ) 1األسبوع )                 تعزيز القراءة والكتابة                                        .................................................     اسم الطالب : 

 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    

 هـ 4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 3/  41 - 3/  2األسبوع السادس  )         السطر اإلمالئي )اليومي( .................................................                اسم الطالب : 



 هـ4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 3/ 41 - 3/ 2( ) 2األسبوع )          تعزيز القراءة والكتابة                                               .................................................     اسم الطالب : 

 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    





 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    

 هـ 4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 3/  41 - 3/  43األسبوع السابع  )         السطر اإلمالئي )اليومي( .................................................                اسم الطالب : 



 هـ4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 3/ 41 - 3/ 43( ) 1األسبوع )           تعزيز القراءة والكتابة                               .................................................     اسم الطالب : 

 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



(02-02  /3) 

 )إجازة بداية أسبوع مطولة(

 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 هـ 4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 3/  21 - 3/  21األسبوع الثامن  )         السطر اإلمالئي )اليومي( .................................................                اسم الطالب : 

 )إجازة بداية أسبوع مطولة(

 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 هـ4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 3/ 21 - 3/ 21( ) 8األسبوع )             تعزيز القراءة والكتابة                           .................................................     اسم الطالب : 

 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    

 هـ 4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 1/  2 - 3/  21األسبوع التاسع  )         السطر اإلمالئي )اليومي( .................................................                اسم الطالب : 



 هـ4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 1/ 2 - 3/ 21( ) 1األسبوع )             تعزيز القراءة والكتابة                           .................................................     اسم الطالب : 

 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    

 هـ 4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 1/  1 - 1/  1األسبوع العاشر  )         السطر اإلمالئي )اليومي( .................................................                اسم الطالب : 



 هـ4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 1/ 1 - 1/ 1( ) 41األسبوع )             تعزيز القراءة والكتابة                           .................................................     اسم الطالب : 

 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



(21  /4) 

 )إجازة نهاية أسبوع مطولة(

 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 )إجازة نهاية أسبوع مطولة(

 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    

 هـ 4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 1/  42 - 1/  42األسبوع الحادي عشر )       السطر اإلمالئي )اليومي(.................................................                                      اسم الطالب : 



 هـ4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 1/ 42 - 1/ 42( ) 44األسبوع )              تعزيز القراءة والكتابة                           .................................................     اسم الطالب : 

 https://t.me/waleed_algaw2020  قناتي التليقرام : قناة إبداع الوليد التعليمية         twitter:@waleed_algawعروض_وليد_القو_التعليمية      إعداد: أ.وليد القو    



 هـ4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثالث االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

@waleed_algaw  

https://t.me/waleed_algaw2020 


